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KÁVÉFŐZŐK SZAKLAPJA
A m agyarországi kávéfőzők és segédmunkások érdekeit védő szak- és társadalmi havilap.
A KÁVÉFŐZŐK SZAKEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Nappali

éjjeli!

(S.) Mint tudjuk, szervezetünk tagjainak
felerésze éjjel, felerésze nappal dolgozik.
És hogy ez a két részben való munka
felosztás mennyire megnehezíti az egyöntetű
szervezést, kitűnik abból, hogy a szaktársak
nézete és felfogása akként alakul, a hogy
a munkamegosztásuk van. Például majd
nem kivétel nélkül más az éjjeli, más a
nappali szaktárs felfogása.
És hogy ez igy van, be is fogom bizo
nyítani. De nem áll az, hogy ez nem le
hetne másként.
Amióta szervezetünk fennáll, folyton azon
panaszkodunk és mondogatjuk, hogy ha
összetartana minden szaktárs, egészen más
ként volna minden, mint a hogyan van. És
ütjük egymást, hogy igy vagy amúgy kel
lene csinálni a pecsovicsokkcil, a nemtörődöm-ján osokkal! Ugy-e, bizony mig szer
vezetünk nem volt, nem ismertük a pecsovicsokat, nemtörődöm-jánosokat, de most
ismerjük. Tehát kétféle emberekből állunk?
Folyton azt hajtogatjuk, hogy szervezked
jünk. Ezt már megtettük, amennyiben szer
vezetet alakítottunk. Tehát az első lépés ez
volt. De hogy egy munkás szervezet tagjai
öntudatos szervezett munkásokká lehesse
nek, ennek az előfeltétele az, hogy tanul
janak, hogy a tanulás utján felismerjék hely
zetük igazságtalanságát.
Fentebb azt mondtam, hogy más a nap
pal dolgozó szaktársak felfogása, mint az
éjjelieké. Azt is mondtam, hogy öntudatos
szervezett munkás csak úgy lehet valaki,
ha tanul, pld., előadásokat, vitákat hallgat
stb. Most bizonyítok.
Ugyebár nálunk a felolvasások, előadá
sok, viták mindig este tartattak. Tehát a
nappaliaknak módjukban volt tanulni s tud
tuk őket egyöntetüebben helyzetükkel meg
ismertetni, miáltal öntudatosabbak is lettek.
Ezzel szemben délután nem voltak felolva
sások, vagy ha volt is egyszer-máskor, azo
kat nem látogatták a szaktársak.
Tehát bizonyos az, hogy kétfélekép gon
dolkodnak olyan emberek, akiket egy ér
dek hozott össze és érdekük azt paran
csolja, hogy egy gondolatban, egy nézeten,
egy eszmén legyenek, különben czélt nem

érnek, vagy ha igen, hosszú idők múltán.
Tehát mit kell tennünk? Délutáni előadá
sokat is rendeznünk kell, hogy az éjjeli
szaktársak is tudják azt, amit a nappaliak.
Igen ám, de mit tegyünk, hogy az éjjel
dolgozó szaktársakat is össze tudjuk hozni,
tömegesebben az előadásokra? Ez a kérdés!
Már megpróbáltuk meghívók utján, lapunk
utján az összehívást, de mindannyiszor nem
járt kellő eredménynyel. Mintha csak le volna
nyűgözve ezen emberek gondolatvilága.
Mintha csak gondolkozásnélküli bábuk vol
nának, olyanok, mint egy érzék nélküli
hustömeg, helyesebben: kiszáradt vázák.
Ezek az emberek közönyösek ugyannyira,
hogy a saját és hozzátartozóik sorsával
vagy jobblétével nagyon, vagy egyáltalán
nem törődnek. Az sem áll, hogy olyan jól
menne dolguk, hogy semmiben sem volna
hiányuk.
Ez sem áll. Mert ha egyik-másik feltéved
az egyletbe s megkérdezzük, miért nem fi
zeti a járulékot, bizony kész a felelet, hogy
kevés a fizetés, mellékkereset nincs, nagy
a házbér, drága az élelmiszer, most zálo
got kellett kiváltanom, esetleg hosszabbít,
krájzlerost kellett kifizetnem, hogy újból
kaphassak hitelt, a gyereknek ruha, czipő
kell, tandijat kell fizetni stb. s igy az egyleti
járulékra nem jut.
Nos tehát, ha ezek az okok megvannak
és hogy megvannak, azt letagadni nem le
het, úgy kétszeres okuk van a szaktársak
nak arra, hogy összeforrjanak gondolatban,
eszmében és cselekedetben. És hogy ez
létrejöhessen, ennek elengedhetetlen követ
kezménye az, hogy az éjjeli emberek is
kezdjék meg a délutáni előadások hallga
tását vagyis tömegesen jöjjenek fel az egye
sületbe, hogy épp úgy nekik is tarthassunk
hasznos előadásokat, mint ahogy már elég
szép eredmény nyel este tartunk. Már most,
hogy eredményt érhessünk el, itt az a fel
adat vár az esti előadást hallgatókra, hogy
lelkes agitácziót fejtsenek ki az éjjeli szak
társak közt, vagyis leváltás alkalmávál meg
mondják nekik, hogy feltétlen jelenjenek
meg a felolvasáson vagy előadáson. És ha
ez megtörténik, az eredmények a követke
zők lesznek.

A szaktársak ezáltal művelődnek, felvilágosodottak lesznek, egy nézet, egy gondo
lat, egy eszme forrassza eggyüvé az egy
sorsban élőket, akiknek a sorsa közösen
rossz, de javitani azért nem tudják, mert
nem éreznek együtt, mig ha megértjük egy
mást, közös erővel összetartva, javíthatjuk
helyzetünket.
Én bátran merem állítani, ha a szaktár
saknak csak 60" ()-a öntudatos, meggyőző
dött munkás volna, nem dolgozna egyleten
kiviili emberrel, sem szabad nap nélkül. Így
a fizetések is jobbak volnának. De, mert
kevés a meggyőződött szoczialista köztünk
azért alacsony a fizetésünk.

Szégyen ?! . . .
A legutóbb tartott taggyűlésünkön arra a
szégyenletes, szomorú tapasztalatra jutottam,
hogy ha a mi munkáltatóinknak egy szép
napon eszükbe jut, hogy mindazt, amit a
tél folyamán megadtak, visszavonnák, bi
zony nem volna nehéz dolog. — És a
taggyűlésen s másutt szerzett tapasztalataim
után Ítélve, mintha jól is tennék azok a
gazdák, hogy mindazokon a helyeken, a
melyeken olyan gyáva, nemtörődöm Jáno
sok vannak, akiket nem érdekel az, hogy
mi történik az ő szervezetükben taggyűlé
sek alkalmával vagy máskor. Bizony az
ilyen alakok megérdemlik, ha a gazdájuk
úgy bánik velük, mint afféle jószággal
szokás.
Mily csúnya közönyösség, mily rut szol
gaság lehet azokban az emberekben, akik
a hivó szóra is süketek maradnak s nem
jelennek meg ott, ahol saját ügyükről van
szó. Szégyenlem kimondani, hogy 20—25
szaktárs jelenik meg egy értekezleten. Piru
lok, mert a szervezett munkások olvassák
lapunkat és azt mondják: hát igy néz ki a
kávéfőzők szervezete; azoké, akik oly ha
talmasan tudtak küzdeni rövid pár hónap
előtt kizsákmányolóik ellen.
Nos szaktársak, ezt a szégyenletes álla
potot meg kell szüntetnünk. Szaktársak!
Azokhoz intézem szavamat, akik már feemelkedtek az osztálytudatos munkások so
raiba; azokhoz, akik már kiemelkedtek a
szolgai meghunyászkodás jármából és meg
értik azt, hogy mi munkások csak úgy ér
hetünk el jobblétet, ha közösen küzdünk
helyzetünk jobbátételéért. Akik ezt tudják,
azokra vár az a feladat, hogy taggyűléseink,
összejöveteleink látogatottak legyenek. Nem
szabad nyugodtan néznünk a tudatlanokat
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és közönyösöket. Fel kell bennük ébresz
teni az érdeklődést. Minden öntudatos szak
társ ügyeljen arra, hogy a vele dolgozókat
felvilágosítsa s ügyeljen arra is, hogy ki a
konyhán a hízelgő, az ellenség és azt jelentse
be az illetékes helyen.
Most még nem
késő. Tehát fel a cselekvésre, mert ha igy
tart még egy ideig, akkor visszasülyedünk
oda, ahol négy év előtt voltunk, azt pedig
egy becsületes szaktárs sem akarhatja.
Szaktársak! Erős összetartásra van szüksé
günk, hogy most, amikor módunkban lesz
megtisztítani szervezetünket a konkolytól,
hogy az ősz beálltával szerzezetünk ne
legyen menhelye a bitang jószágoknak,
kik eddig a munkáltatók talpnyalásából ten
getik nyomorult életüket.
Résen legyen minden öntudatos szaktár
sam, hogy azok a vadorzók, akik öntudat
lanul bár, ellenünk lesben állnak, hogy azo
kat mi becsületes vadászokká formáljuk át;
ha kell, a puskaport ne saját magunk ellen
használjuk el, hanem a kapzsi munkáltatók
ellen. Hogy ez igy lehessen, be a szerve
zetbe, hogy ha még egyszer e helyen irok,
ne a szégyennel kezdjem, hanem a dicsé
retbe!.
K osa József.

Kérdések és feleletek.
A. N. azt kérdezi, hogy helyesen járt-e
el, amikor tulipánt akartak vele vétetni és
ön azzal utasította vissza, hogy elvi meg
győződésével nem tartja összeegyeztethetőnek annak viselését, mert nem akar első
vagy másodrendű hazafi lenni. És hogy
mondanánk meg. kinek van haszna a tuli
pánokból. Az első megjegyzésre az a fele
letünk, hogy helyesen járt el, amikor vissza
utasította a tulipánt. Nem azért, mintha mi,
szoczialisták, nagyobb fontosságot tulajdo
nítanánk annak az ártatlan virágnak. De az
a nézetünk, hogy nem tulipán kell a mun
kásnak, hanem jog és tisztességes munka
bér. A második kérdésére a következő a
válaszunk: Először a Fischer-czégnek, meg
az ezerholdasok választási kasszájának.
Egyebekben ajánljuk önnek is, hogy szor
galmasan járjon el a szombati összejöve
telünkre.
B. K. Ön azon panaszkodik, hogy sok az
olyan szaktárs, aki még mindig nem lát
tisztán és hizeleg a gazdának, talpnyaló és
az ilyenek miatt nehezen haladunk előre;
az ilyen emberek nehezítik meg a szabad
nap keresztülvitelét. Igaza van. De van
erre két példa. A vakond is mindig a földet
túrja, mert azt mondják, nem lát; mig végre
az orrát neki viszi valami éles tárgynak és
elvérzik, aztán felfordul. Azok a kávéfőzők,
akik vakond módjára cselekesznek, szintén
igy járhatnak. A másik példa a következő:
Volt egy urnák egy igen hűséges kutyája.
Ennek az urnák az a szokása volt, hogy
lefekvés előtt a talpát nyalatta kutyájával.
Egy alkalommal a kutya nem nyalta ked
vére gazdája talpát, mire az úgy találta or
ron rúgni, hogy a kutya elharapta nyelvét
s többet nem tudott ugatni, aminek az lett
a következménye, hogy a sintérnek adták.
A talp- és egyéb nyaló emberek ugyan
nem kerülnek a sintérhez, de azokat is
kidobják. Ön pedig járjon a szombati össze
jövetelünkre és mindenkor hozzon magával
egy talpnyalót és ha az öntudatos szaktár
sak mindegyike hoz egyet, akkor kifogy a
talpnyalók tábora. Nincs kellő helyen sza

bad napunk, tisztességesen nem lakhatunk,
nem étkezhetünk, nem ruházkodhatunk,
Ezzel szemben a munkáltatóinknak vagyont
gyűjtünk, jól élnek, pazarul ruházkodnak.
pezsgőznek, gummirádliznak, amit mi ugyan
nem irigylünk, de fáradságos munkánk után
akarunk pihenni és tisztességes megélhetést
számunkra is biztosítani. Szaktársak! A ta
nulás nem szégyen. Tehát agitáljatok a szom
bati összejövetelek érdekében, hogy mindig
többen jelenjünk meg. Ne felejtsétek, hogy
a tudás hatalom !
*

E rovatban bármikor szívesen szolgálunk
felvilágosítással szaktársainknak.

SZEMLE.
A Magyar O rszágos Pinczer-Egylet
a lejtőn. Mi, az osztályharcz alapján szer
vezett kávéfőzők, sohasem vártunk a MOPEtől abban az irányban egy lépést sem, hogy
a pinczérség összességének gazdasági hely
zetén javítson. Mi tudjuk azt, hogy aM O PEnek még a létjogosultsága sincs meg, nem
csak azért, mert nem akar, hanem egysze
rűen képtelen arra, hogy a szakmabeli mun
kásságnak erkölcsi és anyagi érdekei felett
őrködjön. Képtelen pedig azért, mert fel
áldozza a munkásság érdekeit egy lehetlenségnek; feláldozza mintegy 10.000 ember
jö v ő jét; lealacsonyító rabszolgasorban tart
egy hatalmas munkás-tábort egy rögesz
méért, egy hóbortért; ez pedig a mun
kás és munkáltató közötti jó viszony» fentartása. Munkás és munkáltató között a jó
viszony csak addig áll fenn, mig a munkás
baromi türelemmel húzza az igát és hajtja
a hasznot a munkáltatónak, de ha abból a
haszonból, amit a munkás maga hajt a
munkáltatónak, egy olyan részt követel,
hogy legalább is a munkás is mint ember
élhessen, ne mint az állat,
akkor vége a
jó viszonynak. Ez a MOPE bűne; nem
hogy nem védelmezi a munkásság érdekeit,
hanem egyenesen kiszolgáltatja a munkást
a nyuzóinak. Sztrájktörőket nevel, hogy
meg lehessen akadályozni minden mozgal
mat, amely a munkásság helyzetének javí
tásáért folyik. Hogy a pinczérség a maga
összességén nem fordult el még ez ideig
utálattal az ő szenvedésének, nyomorának
okozójától, azon csodálkoznunk csak akkor
lehetne, ha nem tudnánk azt, hogy a pinczérek többsége még sötétségben él, nem
ébredt öntudatra, nyitott szemmel alszik.
Ha öntudatra ébrednének, első felháboro
dásukban a MOPE-et kellene elsöpörniök
a föld színéről, azt a gazdák kegyeit hajhászó érdekszövetséget. A Magyar Vendég
lős és Kávésipar czimü szakközlöny márczius 15-én megjelent számában olvashatjuk,
hogy a budapesti kávés-ipartársulat márczius
13-án közgyűlést tartott, melyen kimondot
ták, hogy a kávés-ipartársulat választmánya
gondoskodni fog arról, hogy a munkaadók
mint pártoló tagok minél nagyobb szám
ban lépjenek be a MOPE-be és itt tanács
kozási és szavazati jogot nyernek. A mi vé
leményünk szerint a MOPE már lejebb
nem süllyedhet. Ha még ezután sem fogják a
faképnél hagyni a pinczérek a MOPE-et
minden igazgatóságával és pártoló tagjaival
együtt, akkor megérdemlik sorsukat. Itt lep
lezetlenül, tisztán áll előttük a helyzet. Ki
lesznek szolgáltatva teljesen a munkáltatók
nak, akik lehetetlenné fogják tenni még azt
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is, hogy megmozduljanak. Azokat, akikben
volna tehetség és bátorság az összességéit
sikra szállni, kiüldözik, megélhetésüket lehe
tetlenné teszik, a nagy többség pedig ki
lesz szolgáltatva az ő kénye-kedvüknek. fi)
Helyreigazítás. Lapunk múlt évi 3-dik
számában egy közlemény jelent meg A
krakélerek czimmel. Ezen közleményben a
többek között Nagy István szaktársunk van
kiemelve, mint olyan, akinek működése és
állásfoglalása
egyesületünk fejlődésének
hátrányára van. Ezen közleményben N. Ist
ván oly módon van feltüntetve, mintha ő
szántszándékkal, előre kiszámítva, törne szer
vezetünk ellen. A múlt hó végén tartott
szervezőbizottsági ülésen N. István megje
lent és ott előttünk kijelentette, hogy amit
eddig tett, azt mindig a közérdekből tette
és tiltakozott az ellen, mintha a szervezet
ellen tudatosan dolgozna. Mi ezen nyilat
kozatot tudomásul vettük, amennyiben N.
István szaktársnak megadjuk az alkalmat
arra, hogy ne csak tiltakozzon a gyanúsítá
sok ellen, hanem minden kétséget kizá
rólag be is bizonyítsa azt, hogy igenis a
közérdekért, egyesületünkért kész velünk
együtt küzdeni. Visszafogadjuk tehát egye
sületünk kebelébe, ahol megérthetjük egy
mást, ahol kötelességünk egymást megér
teni. Küzdelmünkben minden olyan em
berre, akinek becsületes szive van, szüksé
günk van. Ha mi egymást ütjünk, annak
egy harmadik örül és pedig éppen az, aki
ellen mindnyájunknak küzdenünk kell. Mind
azok a szaktársak pedig, akik még ma is
kerülik a szervezetet, vegyék tudomásul,
hogy itt az idő arra, hogy határozzanak a
felett, vájjon továbbra is akadályát fogják-e
képezni a haladásnak. Ha igen, úgy ellen
ségnek tekintjük őket, mert aki nincs velünk,
Z. J .
az ellenünk.
Az uj alapszabály-tervezetet bemutatjuk,
hogy a szaktársak tanulm ányozhassák s
esetleges észrevételeiket itt e helyen meg
tehessék.

A

szövetség

czime, székhelye
hatásköre.

és

1. §. A szövetség czime «A Magyarországi kávéfőzők országos szövetsége.» A
szövetség székhelye: Budapest.
A szövetség hatásköre kiterjed a magyar
korona országainak területén levő kávéházi,
szállodai konyhában alkalmazottakra, kávé
főzők, kávésleányok és segédmunkásokra.

A szövetség czélja és eszközei.
2. §• Tagjainak szakbeli és szellemi ki
képzése. Tagjai kölcsönös érintkezésének
előmozdítása, a szaktársi szeretet és összetartózandóság érzetének fejlesztése. A tagok
anyagi érdekének megóvása olyképpen,
hogy részükre kedvezőbb munkafeltételek
kivívása a munkaadókkal való egyezkedés
révén, a munkaviszonyoknál előforduló
minden törvény- vagy szabályellenes eset
ben jogorvoslat kieszközlése.
a) A tagok segélyzése munkanélküliség,
utas, rokkantság és rendkívüli esetre, a
fennálló szabályok szerint;
b) országos és helyi díjtalan munkaköz
vetítés ;
c) szakoktatások, előadások, felolvasások,
vitaülések tudományos és közgazdasági
kérdésekről;
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d) egyleti könyvtár és olvasószobák fentartása;
e) díjtalan jogi támogatás a tagoknak munka
viszonyból folyó peres ügyekben, ha leg
alább két hónapon át már rendes tagok;
f ) kötelező szaklap kiadása, mely kapcsul
szolgáljon a tagok között;
g ) a munkások élet- és kereseti viszo
nyairól felveendő statisztika vezetésével és
közzételével;
h) helyicsoportok, szakosztályok és be
fizető helyek felállítása;
i) statisztikai felvételek munka- és bér
viszonyokról ;
k) hasonló vagy rokonczélokat szolgáló
hazai egyesületekkel való kölcsönös össze
köttetésekkel.
3. §. A fenti czélok elérésére szükséges
kiadások fedeztettnek:
a) a szövetség kötelékébe tartozó tagok
által befizetendő beiratás, heti, illetve évi
járulékok, hagyományok, ünnepélyekből
befolyó jövedelmek stb-ből.

C satlakozás a szövetséghez.
4. §. a) Tagja lehet a szövetségnek
minden kávéfőző, segédmunkás és mun
kásnő, aki a jelen alapszabályokat magára
nézve kötelezőnek elismeri;
b) a tagok felvételét a székhelyen a köz
ponti vezetőség, vidéken a helyicsoport
vagy befizetőhely vezetősége eszközli. A
vidéken felvett tagokat a központi vezető
ség véglegesíti, a csoport helyi folyószámot,
a központ törzsszámot ad ;
c) azon személyek, akik a szövetséget
legalább oly évi összeggel támogatják, mely
a rende s tag évi járulékának megfelel s annak
felvirágoztatásán közreműködnek, pártoló
tagul felvehetők; azonban a szövetség
anyagi előnyeire igényt nem tarthatnak. A
pártoló tagok kötelesek mindazon határo
zatokat betartani, melyek a rendes tagokra
vonatkozólag hozattak;
d) a vezetőségnek jogában áll egyesek
belépését indokolás nélkül megtagadni.

A szövetségből való kilépés és kizárás.

Kávéfőzők Szaklapja
ségei határozatainak, valamint a közgyűlés
által megszabott ügyrendnek betartása.
b) A vezetőségnek a munkaadókkal kö
tött egyezményeinek szigorú betartása.
c) A munkaközvetítésre vonatkozó ha
tározatok lelkiismeretes betartása és a veze
tőség által hozzájuk származtatott statisz
tikai kérdőíveknek és nyomtatványoknak
a valósághoz híven leendő kiállítása.
d) A kávéfőzők 1 korona 20 fillér beira
tási dijat és 40 fillér hetijárulékot, a segéd
munkások és munkásnők 1 korona beiratási
dijat és 30 fillér heti járulékot, azonkívül
minden tag 20 fillér tagkönyvdijat tartozik
fizetni. Ezenkívül minden helyi és szak
csoport közgyűlése saját tagjaira nézve kü
lönleges kiadások fedezésére u. m. helyiség
fenntartás stb. még külön járulék fizetését
is elhatározhatja, mely azonban heti 10 fil
lért meg nem haladhat.

A tagok segélyezése.
8. á) Minden tag, ki a szövetségnek 52
héten át rendes fizető tagja, segélyben ré
szesül és pedig:
Kávéfőzők első évben 8 koronát, a segéd
munkások és munkásnőknél 6 koronát meg
nem haladhat.
A munkanélküli segély évről évre 1 koro
nával emelkedőik, azonban ez csak az első
5 évig terjed. Általános munkabeszüntetések
(sztrájk) alkalmával a tagok munknélkiili se
gélyre nem tarthatnak igényt.
Ha azonban valamely tag a neki felajánlott
és minőségének megfelelő munkát el nem
fogadná, a munkanélküli segélyre igényt
nem tarthat.
b ) 20 évi tagság után nyilvánvaló rok
kantság esetében a szövetség választmánya
havi egyenlő részletekben fizetendő rokkant
segélyt állapit meg, mely a kávéfőzőknél
360 korona, segédmunkásoknál és munkás
nőknél 250 korona évi összegnél nagyobb
nem lehet.

Utassegély.
9. §. Minden tag a fenti határozatok
szerint munkanélküli stb. segélyen kívül
évente egyszer utassegélyt is kaphat. Egy
utassegély összege egyenlő kétheti munkanélküli segély összegével.

5. §. a) A nyolczheti járulékkal hátra
lékban levő tagok erre figyelmeztetnek s ha
további két héten belül nem teljesitik köte
lességüket, a tagok sorából töröltetnek. A
kilépett vagy törölt tag, ha ismét belép, uj
Rendkívüli segély.
tagnak tekintetik s beiratási dijat fizetni
10. §. a) Rendkívüli esetekben jogosítva
köteles;
b)
a vezetőség kizárhatja a tagot, ha be van a vezetőség (a központi) segélyt nyúj
bizonyítást nyert, hogy a szövetséget vagy tani. A nyújtandó segély vagy több rész
annak tagjait munka- és kereseti viszonyaik letben való, vagy végkielégitendő, azaz egy
ban súlyosabb mérvben megkárosította. A szeri segély lehet. Az egyizbeni segély
kizárás ellen a kizárástól számított 30 napon esetén a megadott összeg 50, azaz ötven
belül a legközelebbi közgyűléshez fellebbe koronát meg nem haladhat.
b) Nem fizetnek tagdijat, illetve járulékot,
zésnek van helye.
de tagsági jogaikban megmaradnak :
A tagok jogai.
a) kik katonai szolgálatra vonultak be;
0. §. A szövetség tagjainak jo g ai:
b) kik betegség következtében munkaa) a szövetség összes intézményeiben, nélkül vannak.
kedvezményeiben való részvétel, a köz
A befizetések és segélyezések szabályo
gyűlés által hozott ügyrend szerint;
zása a minden évi rendes kíildött-közb) a szövetség vezetőségében való rész gyülésen tárgyalandó ügyrendben határoz
vétel, közgyűlésen való részvétel küldött tad k meg.
általi képviselet révén;
c) Készakarva okozott rokkantság semmi
c) azon tag, aki a szövetség által a segé féle segélyre nem jogosít.
lyezésre hozott Határozatokat megkerüli,
11. §. a) Ha valamely tagra bebizonyul,
jelen alapszabályok értelmében bizonyos hogy a segélyt jogtalanul vette fel, az 5. §
időre avagy teljesen elveszti már szerzett szerint jár el a központi vezetőség.
jogait.
b) Ha valamely tag más foglalkozásba
A tagok kötelezettségei.
lép, jogában van az egyesületnek továbbra
7.
a) Az alapszabályok, a vezetőség, a is tagja maradni, ha heti illetékeit pontosan
szak- és helyi csoportok mindenkori vezető fizeti. Munkanélküli segélyre igényt azonban
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csak a szakmájához való visszatérése után
történendő 26 heti befizetéssel szerezhet,
ha ezzel már meg van egyébként a szük
séges 52 hete.

A szövetség szervezete és vezetése.
12. §. A szövetség szerveit képezik:
a) Budapesten a központ.
b) Vidéken a helyi csoportok és befizető
helyek.
Á szövetség czéljai sikeresebb keresztül
vitele érdekében Budapesten is létesíthetők
szakosztályok, illetőleg befizető helyek.
A budaiak és kőbányaiak részére.
13. §. A szövetség vezetősége a köz
gyűlés által választott következő tagokból áll:
1 elnökből, 2 helyettes elnökből, 1 pénz
tárnok, 1 titkár és mindegyiknek egy-egy
helyetteséből; továbbá 12 rendes választ
mányi és 6 póttagból. Ezen vezetőség úgy
állítandó össze, hogy minden a székhelyen
működő szakosztályból legalább egy-egy
tag legyen benne.
14. §. A szövetség elnöksége, mely min
dig 3 személyből áll, képviselik a szövet
séget úgy kifelé a hatóságokkal, mint befelé
a tagokkal szemben. A szövetség minden
utalványai csak akkor fizethetők ki, ha azokat
az elnökség egyik tagja és a titkár ellenjegyzi.
15. §. A titkár vezeti a választmányi, havi
és közgyűlések jegyzőkönyveit és végzi a
szövetség összes levelezéseit és egyéb
írásbeli munkálatokat. A választmányi ülések,
havi és közgyűlések jegyzőkönyveit az el
nök és tikár Írja alá.
Hitelesítőket eszközük: a választmányi
ülések jegyzőkönyveit minden egyes esetben
két az e czélra választott és az ülésen jelen
volt választmányi tag. A havi és közgyű
lések jegyzőkönyveit pedig két az e czélra
választott és a gyűlésen jelen volt tag.
16. A pénztárnok veszi át a befolyó pén
zeket, melyekért felelős és azokról havonta
pontos kimutatást terjeszt a választmány elé;
teljesiti továbbá az elnök által utalványozott
és a titkár által ellenjegyzett kiadásokat.
A pénztárnok a befolyó pénzekből csak
egyszáz koronát tarthat a kézipénztárban,
a többi a három zárral ellátott pénzszek
rényben helyezendő el, melynek kulcsai
közül egyet a pénztárnok, egyet az elnök
és egyet havonta felváltva egy-egy választ
mányi tag kap megőrzés végett. A pénz
szekrény csakis e három személy által nyit
ható fel és ők felelősek első sorban a
pénztár tartalmáért. Fölösleges pénz vala
mely jó hírnevű budapesti pénzintézetnél
helyezendő el. Az egylet vagyonára vonat
kozó minden okmány szintén a pénzszek
rényben őrzendő.
17. A vezetőség legalább havonta egyszer
ülést tart, mely határozatképes, ha legalább
14 vezetőségi tag jelen van.
A vezetőség hatáskörébe tartoznak mind
azon szövetségi ügyek elintézése, melyek a
közgyűlésnek fenntartva nincsenek.

Taggyűlések,
18. §. A szövetség havi taggyűlést tart,
amelyen a 2. §. szerinti czélok képezik a
megbeszélés tárgyát.
Á havi taggyűlések oly ügyekről, amelyek
a közgyűlésnek vannak fenntartva, határo
zatot nem hozhatnak, hanem csak javaslatot
készíthetnek, amelyek a legközelebbi köz
gyűléshez terjesztetnek eldöntés végett.
(Folytatása következik.)

1906. április hó
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Szaktársak! Olvassátok és terjeszszétek a Népszavát.

Mulatság.
A dalárda ünnepélye várakozáson felül
sikerült, melyet egy éves fennállásának emlé
kére tartottunk múlt hó 11-én, mely alka
lommal kitűnő szórakozást találtak az igazán
nagy számban megjelent vendégeink, kik
úgy a dalárda énekszámait, mint az estélyen
közreműködők előadásait figyelemmel hall
gatták s a megjelentek mindvégig jól
mulattak. Az estélyen felülfizetni szívesek
voltak:
Kaluzsay Emil (Reklam kávés) 8'—, Katona
Gyula (Klub kávés) 7Szalay 1. (vendég
lős) 4- , Bereczky Lajosné 2'—, Zilahy
Imréné 1’—, Papp Nándor 1*—, Kozma
Imre 1*—. Horváth Mariska 1*—, Kis János
1 —, Hatos István 1*—, Gudman Sándor
1 —, Horváth Ignácz 1*—, Bubik Nándor
1Jokesz Ferencz — 50, Keszeg 1. —‘50,
Hanaszek F.
‘50, M. Árpád — 50, Batta
F. —‘40, Bahorecz F. —’30, Schönherr
J. P , Sermann S. (vendéglős) februári
mulatságon 5*— .

K iad ó: K ÉFÖ L KÁROLY.
Felelős szerkesztő: SCH ÖN H ERR IÓ Z SEF.
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Ez r ed év e s és o r s z á g o s k iá llí tá so n
millenniumi nagy é re mm el kit ün te tv e .

G állik L ajos
rézm ű v es-m ester

Budapesten, VII.,
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Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői
konyhaberendezésre. ©©G2© Szállít kávéházi
konyhatüzhelyeket és mindennemű vörösréz
főzőedényeket. J a v ít á s o k és s z ín e z é s e k
pontosan és jutányos áron szállíttatnak.
A többit a jövő számban nyugtázzuk.

Kimutatás.

Kitüntetve az O rszágos iparegyesület ezüst diszérmével,

Márczius 5-től tagjárulékot fizettek:

valamint az ezredéves orsz. kiállitáson a kiállítás érmével.

korona

Száraz L á s z l ó ......................................4.
Részi er K á r o ly ..................................... 2.—
Gregus A n t a l ..................................... 2.—
Lassú Gyula
.....................................2 .—Szuhán András
................................2 .—
Laposa F e r e n c z ........................... 6 .Németh J á n o s ..................................... 6 .—
H o r v á t h ................................................ 4 .—
Gaál G á b o r ...................................... 2 .Boncza L á s z ló ..................................... 4.—
Kovács J ó z s e f .................................6.
Makszimecz Gergely
. . . .
4.
Mihalik P á l ...........................................4.
Dzurik J ó z s e f .................................4.
Heger A n t a l .................................2.
Vojtek K á r o ly .................................4.—
Meszlényi T a m á s ................................ 4.
Márfi J ó z s e f ...................................... 2.
Fejér J á n o s ...................................... 8.
Kovács J á n o s .................................2.—
................................ 8.
Adorján József
Kosa J ó z s e f ...................................... 6.
Nyári S á n d o r .................................2.
Eczet J á n o s ........................................... 2.—
Szakszón G y ö rg y ................................2.
Németh J.
. ......................................2.—
Korák Já n o s .................................,
4.
Jantos F e re n cz .................................4.—
Tőkés János
..................................... 4.
Milics J ó z s e f .................................2.—
Zweig I s t v á n .................................8.
Puskás Pál ujt..................................
4.30
Krecsmár L.............................................. 2.
Szitás M i h á l y ......................................4.—
M o l n á r .............................................. 10.
Pálinkás J á n o s ......................................6.
Renge Sándor . ...............................10.
Heiszler József
................................ 4.—
Kucsi Jó z s e f........................................... 4.
Pacskó I s t v á n ......................................4.—
Farkas György
................................ 2.—
Czerniga Gyula ................................ 2.
Ledniczky F............................................ 4.
Schier János
................................... 26.—
Pálinkás G y ö r g y ................................4.
Joó J ó z s e f ......................................2.—
Morvái I s t v á n ................................ 10.—
Pópa P é t e r ...........................................4,—
Ladonyi A n d r á s ........................... 4.
Tóth A................................................. 4.
Gondos Istv á n .................................2.
Nyári S á n d o r .................................2.
Csernovics G á b o r ...................... 4.—
Rebeles S im o n ..................................... 2.—
Boros A n d r á s ..................................... 2.—
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L efkovits I. és T ársa
Csász. és kir. szabad, tekeasztal-, dákó- és elefántcsontgolyó-gyár. Teljes kávéházi berendezési vállalat.

Budapest, VI. kér.,
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HALAS és HAUGG
RÉZMŰVESEK
BUDAPEST, VII. KÉR., AKÁCZFA UTCZA 47.

Készítünk előnyös tengelyen fordítható (dupla)
vízzel forralható p á li n k a f ő z ő k a z á n o k a t,
vendéglői és kávéházi berendezéseket, mosóés takaréktűzhely ü stök et; m ézeskalácsosok,
czukrászok és kalaposok részére szükséges
tárgyakat, borászati, vegyészeti és gyógyszertári
czikkeket és minden e szakmába vágó v ö rö s
réz munkákat és szereléseket.
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